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  چكيده
(آيـدين و   مردگـان  سـمفوني ت اصلي رمـان  يشخص كاوي دو مقالة حاضر تحليل و درون

را به » نهاد«غرايزِ  فرويد است.» نهاد«اورهان اورخاني) براساس نظرية فرويد درباب غرايز 
ة مرگ. غريزة زندگي براساس اصـل لـذت   كرد: غريزة زندگي و غريز دو دسته تقسيم مي

توانـد جـذب يـا     است. ليبيدو مي» ليبيدو«كند  اي كه آشكار مي كند و انرژي رواني عمل مي
ناميد. ارضاي  آن را نيروگذاري رواني مي صرف يك شيء يا هدف شود؛ مفهومي كه فرويد

شـود؛ امـا عـدم     تر غريزة مـرگ منجـر   تواند به كسب لذت و تعويق بيش غريزة زندگي مي
)، love object( ويژه در نخسـتين ابـژة عشـق    به«ارضاي آن و شكست در نيروگذاريِ ليبيدو 

گـذارد. در ايـن فراينـد بخشـي از نيـروي ليبيـدويِ        برجاي مي مي رائهايي دا زخم »مادر
هـدف بـاقي    دادن ابژة عشق، نافرجام و بـي  ، با ازدست»خود«شدة مستقر در  گذاري سرمايه

دهد. در اين حالت لذت به عدم لذت و نيروي زاينده به نيروي  ت مييو تغيير ماه ماند مي
پس از طرح اجمالي مفـاهيم و   .شود گري كه درخدمت غريزة مرگ است تبديل مي ويران

با مداقّه در فضاي رمان و كشف ارتباط زيرسـاختي   ،»نهاد«مقوالت فرويدي دربارة غرايز 
گر رمان به اين نتيجه  هاي داللت كاوانة نشانه ز با تفسير روانها و عناصر آن، و ني تمام بخش

گرفته از غلبة غريزة مرگ  تئنش مردگان سمفونيفضاي غالب ِمرگ در رمان ايم كه  رسيده
و در   و اوست كه مراحل رشد رواني خود را به سالمت طي نكرده است اورهان رواندر 

» خـود «سـوژگي و فاعليـت و    تجسم آيديناست. درمقابل،   اديپي تثبيت شده مرحلة پيشا
گرفته  هاي انجام برخالف برخي از پژوهش ايم كه در اين مقاله نشان داده ساختارمند است.
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غلبة غريزة زندگي در آيـدين سـبب شـده اسـت كـه او مراحـل رشـد        دربارة اين رمان، 
  1.را به سالمت طي كند شا انيرو

  ، فرويد، شخصيت، مرگ، غريزه.مردگان يسمفون :ها واژهكليد
  

 مهدمق. 1
كاوانه يكي از رويكردهاي نقد ادبـي در روزگـار معاصـر اسـت كـه بـا نظريـات         نقد روان

چـون كـارل    كاو اتريشي، آغاز شد و بعدها بـا نظريـات كسـاني هـم     زيگموند فرويد، روان
هاي نقد ادبـي   شاخه روترين ترين و پيش يعنوان يكي از جد گوستاو يونگ و ژاك لكان، به

كاوانه را به سه شـاخة اصـلي تقسـيم     توان نقد روان بندي كلي مي تثبيت شد. در يك تقسيم
. نقد معطوف به خواننده. در نقد 3 و ،. نقد معطوف به متن2 ،فل. نقد معطوف به مؤ1كرد: 
ببـرد و   پـي كوشد با تحليل متن به ساختارِ روان مؤلـف آن   مدار، منتقد مي كاوانة مؤلف روان
كـه ديـدگاه    ،اهتمايالت ناخودآگاهانة مؤلف را دريابد. در ايـن ديـدگ   كند ويژه تالش مي به

شود و براي اثر ادبـي   نة مؤلف اثر تمركز مياكاو بر تحليل روان ،شود كالسيك محسوب مي
ا شدة خـود ر  رانده وسيلة آن، خالق اثر اميال واپس گيرند كه به كاركردي شبيه رؤيا درنظر مي

و داوينچـي؛   فسكيوداستايكند؛ مانند تحليل فرويد از آثار  شده ارضا مي صورت ديگرگون به
مثابـة دنيـايي    محور، تمركز منتقد بر دنياي متن اسـت. او مـتن را بـه    كاوانة متن در نقد روان

يند رشد روانـي  اكند تا فر هايي واقعي تحليل مي مثابة انسان هاي آن را به مستقل و شخصيت
كند. در اين ديـدگاه، تمركـز منتقـد بـر      ها را تبيين  هاي آن ها و داليل پنهاني كنش شخصيت

ها  و ايماژها و مجازها و استعاره ها كند با تحليل شخصيت خود اثر ادبي است و او تالش مي
كاوانـة   هاي اصلي يك اثر ادبـي دسـت پيـدا كنـد. در نقـد روان      مايه هاي پنهان و بن به اليه
بر رابطـة   ،ناميدش ) ميtransactional criticism( »نقد تبادلي«كه نورمن هالند  ،محور خواننده

شود. هالند معتقد است هر خواننده براساس هويت  ه ميجمتقابل ميان اثر ادبي و خواننده تو
هاي  دهد و ممكن است بخشي از جنبه و شخصيتي كه دارد تفسيري از يك اثر ادبي ارائه مي

يندي كه در آن ارا برجسته كند و بخشي ديگر را واپس براند؛ درست همانند فرآن اثر ادبي 
منظور ايجاد تعادل در  راني به زند. اين واپس هاي نامطلوب را واپس مي اميال و تكانه» خود«

ذهن خواننده و در ارتباط با تفسير وي از اثر ادبي است (براي بحث تفصـيلي دربـارة نقـد    
  ).1381پاينده  بنگريد بهمحور،  كاوانة خواننده روان

اي دارد و ضروري است كه  رشته ماهيتي ميان ،كه از نامش پيداست چنان ،كاوانه نقد روان
كاوي و ادبيات دانشي مناسب كسب كرده باشد:  دو زمينة روان گر اين حوزه در هر پژوهش
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و روش  ،ها، كاركرد كاوي، مفاهيم، بنيان سو، الزم است در فضايي علمي با حوزة روان يك از
آن آشنا شود؛ و ازديگرسو، ضروري است كه با دانش ادبيات، ماهيت متون ادبـي، خـوانش   

لي ديگر از اين دسـت آشـنا باشـد تـا     ئل آن، فلسفة نقد ادبي، اهداف آن و مسائمتن و مسا
خـوبي بـه فرجـام برسـاند. اقتضـائات و       كاوانه را بـه  بتواند دو بعد نظري و عملي نقد روان

تـوان   اجمـال مـي   ق و معنـادارِ متـون ادبـي را بـه    فـ كاوانـة مو  رايط الزم بـراي نقـد روان  ش
 :برشمرد  گونه اين

كـاوي دانشـي مسـتقل اسـت و      كاوي: روان آشنايي دقيق منتقد ادبي با نظرية روان )الف
كاوانـه   مانند هر دانشي ديگر، مباني و مفاهيم ويژة خود را دارد. قـدم نخسـت در نقـد روان   

دار منابع معتبر است. اگر منتقـد ادبـي    صحيح اين مباني و مفاهيم ازطريق مطالعة دامنهدرك 
فهـم درسـت    تر او از اين مفاهيم و به درك عميق ،هاي درمان نيز حاضر شود اتاقبتواند در 

تعمـق در درون خويشـتن و    بـراين،  كند. عالوه ها كمك مي چگونگي پيدايش و كاركرد آن
  بينجامد.  كردن اين مفاهيم دروني تواند به و رفتار خود و ديگران نيز مي تحليل پيوستة احوال

كاوانـه   پيوسـته: مفـاهيم روان   هـم  كاوانه در كليت يا ساختاري بـه  ب) درك مفاهيم روان
يابنـد و   از ساختار يا كليت خود نيستند و زماني معنا مـي  كمفاهيمي منفرد و پراكنده و منف

شود كه در بافتار خود قرار گيرند. توجه منتقد ادبـي بـه بافـت و     مي صها مشخ كاركرد آن
اي  گيـري درونـي و شـبكه    آگاهي او به رابطه گيري اين مفاهيم و مقوالت و نيز زمينة شكل

  است. نه و بسيار مهماكاو ها از الزامات نقد روان آن
بعـدي و   نـه صـلب و تـك   اكاو ليت و پيچيدگي اين مفـاهيم: مفـاهيم روان  اج) درك سي

اند. فهم اين سياليت و پـيچش و نيـز    ال و پيچيده و درهم آميختهيبلكه س ،سويه نيستند يك
خواهـد   كاوانه درپي بستن متن ادبي نيسـت و بـرعكس آن مـي    كه نقد روان درك اين نكته

  و سياليت مفاهيم خود را در متن ادبي نمايش دهد از مفروضات اين حوزه است. گشودگي
اي با مقـوالت و   كردن اين مفاهيم: برخورد مكانيكي و كليشه قليل و فرمولهد) پرهيز از ت

گرا بـه ديگـر    ساختن اين حوزة ذهن كردن و نزديك فرموله كاوانه و تالش براي مفاهيم روان
هاي اثباتي و عيني علوم دانشگاهي از آفات بـزرگ ايـن حـوزه اسـت و در تنـاقض       حوزه
  كاوي است. با فلسفة روان آشكار

هـا و   كاوانه در كليت متن ادبي: گفتـيم اگـر بخـش    مقوالت روان مند و) كاربست روش
شـود و خوانشـي از مـتن ادبـي      كاوي از زمينه و بافتار خـود منفـك    ي از نظرية روانياجزا

دسـت   خوانشي درست و معنادار از متن به ،دشو ه عرضه جداشد زمينه از اجزايِ اين برمبناي
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تنيده كه تمام اجزايش  مثابة ساختاري درهم متن ادبي به يز الزم استديگر ن آيد؛ ازطرف نمي
هايي پراكنده از متن اعمـال   كاوانه در بخش شود. نبايد مفاهيم روان به هم مرتبط است ديده 

  گردد. شود يا به آن تحميل  
شـده اسـت و برخـي از     هكاوانـه توجـ   در ايـران نيـز بـه نقـد روان     ،هاي اخيـر  در دهه
هاي زيگموند فرويـد يـا شـاگردان و     گران حوزة نقد و نظرية ادبي براساس انديشه پژوهش

و آدلر) برخي از متون كالسيك و معاصر فارسـي را نقـد و    ،پيروان او (عمدتاً يونگ، لكان
هاي شاخص و  قالب كتاب بود (از نمونه تر در ها در آغاز بيش اند. اين پژوهش بررسي كرده

)، 1388محمـد صـنعتي (   مـرگ  از هـراس  و هـدايت  صادقوان به ت ها مي ق اين كتابفمو
) 1387حـورا يـاوري (   ادبيـات  و كـاوي  روان)، و 1383سيروس شميسا ( روح يك داستان

و دانشگاهي است (از مقـاالت   قالب مقاالت پژوهشي اشاره كرد) و در دهة اخير عمدتاً در
نـه از داسـتان سـه    اكاو قرائتي روانعجز از بيان: «چون  برجستة اين حوزه نيز به مواردي هم

» كـاوي لكـان   نقـد شـعر زمسـتان ازمنظـر نظريـة روان     «)، مقالـة  1390(پاينده » قطره خون
 ادبيـات  و هنـر  در شناختي روان هاي تحليل)، مقاالت محمد صنعتي در كتاب 1388  (پاينده

  كرد). توان اشاره ) مي1389( آينه در زندگي) و مقاالت حورا ياوري در كتاب 1380(
 

  مردگان سمفونيرمان . 2
منتشر شـد، روايـت    1367كه در سال  ،نخستين رمان عباس معروفي مردگان سمفونيرمان 

چند ساعت پاياني زندگي اورهان اورخاني است. اورهان براي يافتن و كشتن برادر خويش، 
در ايـن   شـود.  ختم مي 2گذارد كه به مرگ وي در شورآبي آيدين اورخاني، پا به مسيري مي

قصـد   شود. در سفر عيني، اورهـان بـه   راه مي رمان خواننده با سفر عيني و ذهني اورهان هم
رسد. او در سرما و برف  خانة كنار شورآبي مي افتد و به قهوه اش راه مي كشتن برادر از مغازه

ا ميرد. ام رود و مي شود و فرداي آن شب در باتالق شورآبي فرو ميشب زمستان گرفتار مي
وار روايت رمان از زمانِ حال به گذشـته و از گذشـته بـه     سفر ذهنيِ اورهان حركت پاندول

  شود. حال است. اين الگوي چرخشي روايي از آغاز تا پايان رمان تكرار مي
هسـتند و بخـش عمـدة     مردگـان  سـمفوني ت اصلي رمـان  يآيدين و اورهان دو شخص

شخص محدود  سوموي ات است كه ريو شخصها و ذهنيات اين د روايت رمان ارائة انديشه
ها بـازگويي و روايـت كـرده اسـت. بـر ايـن        قالب گفتار مستقيم و گفتار غيرمستقيم آن در

نمايد. نويسندة اين پژوهش بر ايـن   كاوي اين دو شخصيت اصلي ضروري مي درون ،اساس
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هـاي   توان اليه كاوانة متكي بر روايت رمان (و نه نويسنده) مي باور است كه با خوانش روان
هاي رفتاري اين دو را تحليل كرد. در  گيري شخصيت و انگيزه پنهان رمان و چگونگي شكل

را طرح خواهيم كرد » ديدگاه فرويد دربارة غرايز نهاد«اين مقاله، نخست بحثي اجمالي دربارة 
  داد. دست خواهيم كاوانه از اين رمان به و درادامه، براساس اين بحث نظري، خوانشي روان

  
  ساختار روان ازمنظر فرويد. 3

)، و فراخـود  Ego)، خود (Idفرويد در تشريح روان سه ساختار بنيادين را مطرح كرد: نهاد (
)Super Egoي با ناخودآگاهي دارد و سيستم آغـازين و ديرينـة روان   زديك). نهاد هماننديِ ن

دارد. بنابراين،  بر ليبيدو را درهاست و انرژي رواني كل يا  است. جايگاه يا مخزن تمام غريزه
كند. نهاد قسمت  نهاد ساختار نيرومند روان است كه نيروي دو ساختار ديگر را نيز تأمين مي

). نهاد براسـاس  176: 1386) و ناشناختة روان است (برسلر instinctنامعقول و تابع غريزه (
» يز از برانگيختگي جوشانديگي لبر«كند و چون  ) عمل ميpleasure principle» (اصل لذت«

وجـه از واقعيـت آگـاه نيسـت      هـيچ  شناسـد: ارضـاي فـوري و بـه     را مـي  چيـز  يـك فقط 
ها در دوران كودكي سـه مرحلـة متـداخل     ). فرويد معتقد بود همة انسان59: 1384  (شولتز

كـه رشـد    گذرانند و بـراي آن  ) را از سر ميphallicو قضيبي ( ،)anal)، مقعدي (oralدهاني (
 ةعقـد «نجار پيش رود، درنهايت فرايند دشوار و درازمدت امـا ضـروري   ه جنسي كودك به

بر  كه مبتني ،گذاشته شود تا فرد از دنياي كودكي بايد پشت سر Oedipus complex(3» (اديپ
كـه   ،)reality principle( »اصـل واقعيـت  « ش را بـر ا گذر كند و زنـدگي  ،است» اصل لذت«

راندة  واپس نا نهد. در اين فرايند ضمير ناخودآگاه پيوسته آرزوهاياست، ب» خود«عرصة عمل 
مانع اين كار شود نبـرد  » خود«كند. هرگاه  و امثال آن تخليه مي ،خود را ازطريق رؤيا، لطيفه

 ؛155 - 60: 1378 ايوتاديـه يابـد (  درقالب روان رنجـوري بـروز مـي   » خود«و » نهاد«دروني 
قسمت معقول و منطقي و خودآگاهانة روان است. » خود« ،ابراينن). ب173 - 80: 1386برسلر 

كـاري محـيط فـرد اسـت؛      عملي قادر به ادراك و دسـت  روش بهبه واقعيت آگاهي دارد و 
طور كامل از  به» خود«كند.  هاي نهاد را كنترل مي كند و تكانه براساس اصل واقعيت عمل مي

يا تغييـر   ،ت سعي در تأخير، درنگيبا واقع كند، بلكه مطابق جلوگيري نمي» نهاد«ارضاشدن 
همان سانسورچيِ دروني است كه تصـميمات  » فراخود). «60: 1384جهت آن دارد (شولتز 

هاي اخالقي است. وظيفة فراخود سـركوب   كند و نمايندة همة محدوديت اخالقي اتخاذ مي
قبول ازنظر جامعه  بلهاي غيرقا جويي راندن لذت سدكردن و پس و هاي نهاد يا بازداري تكانه

  ).132  :1376به سطح ناخودآگاهي است (گرين و ديگران 
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  »نهاد«ديدگاه فرويد دربارة غرايز . 4
كرد: غريزة زنـدگي و غريـزة    قرار دارد به دو دسته تقسيم مي» نهاد«فرويد غرايزي را كه در 

و جنسي به  ،جو براي ارضاي نيازهاي اساسي مانند غذا، آبو مرگ. غرايز زندگي با جست
كند. غريزة زندگي رشد و نمو دارد و براساس اصل لذت عمـل   بقا و نوع انسان خدمت مي

) اسـت. ليبيـدو   libidoكنـد ليبيـدو (   اي كه غريزة زنـدگي آشـكار مـي    كند. انرژي رواني مي
) شـود؛ مفهـومي كـه فرويـد آن را     objectتواند جذب يا صرف يك شـيء يـا هـدف (    مي

ر از نظريـة تكامـل   أث). فرويـد متـ  58: 1378نامـد (شـولتز    ) ميcathexisنيروگذاري رواني (
 از  شود: خودشيفتگي به غريـزة صـيانت   داروين معتقد بود كه غريزه در دو شكل تجربه مي

). درواقـع، غريـزة   12: 1382نفس مربوط است و ميلِ جنسي به توالد و تناسـل (ايسـتوپ   
ارز آن كسب لذت جنسـي و امتـزاج بـا    هاي ب ت است و جلوهذزندگي در راستاي كسب ل

كوشيد رفتارهاي انسـان را براسـاس    جنس مخالف است. فرويد در آغاز تحقيقات خود مي
نفس تحليل و تفسير كند. وي بر اين باور بـود كـه    از  ت و صيانتذغريزة زندگي، كسب ل

شايد  ،دگيرفتار و نيروگذاري رواني انسان براساس اصل لذت است؛ اما فرويد در پايان زن
و وقـوع جنـگ جهـاني     ،تأثير رخدادهاي ناگواري چون مرگ فرزند، بيماري سرطان تحت
). 468: 1382غريزة مرگ را مطرح كرد (شولتز » وراي اصل لذت«اي با عنوان  در مقاله ،دوم

كارانة غريزة زندگي  كند: اگر برخالف سرشت محافظه بيان مي» توراي اصل لذ«فرويد در 
ش ا اي موجود زنـده را بـه حالـت قـديمي     از ارگانيسم موجود زنده غريزهدرجهت صيانت 

حركت بوده اسـت) بازگردانـد و اگـر ايـن امـر را       كه چيزي غيرارگانيك و بي (يعني زماني
اي به عواملي  زنده هرچيزكه  مثابة حقيقتي متصور شويم كه هيچ استثنايي ندارد (يعني اين به

گـاه نـاگزير بايـد     آن ،شـود)  ه چيزي غيرارگانيك تبديل مـي گر ببار دي ميرد و يك دروني مي
 قبـل  جان بي چيزهاي«و با نگاه به گذشته بايد گفت  »است مرگ زندگي تمام هدف« گفت

تـر و   يزة مـرگ قـديمي  غر ،). بنابراين56: 1382(فرويد  »اند داشته وجود زنده موجودات از
نيستي پيش از حركت و هسـتي اسـت. امـا    حركتي و  تر از غريزة زندگي است و بي ابتدايي

مرگ را با وقفه و تعليق مواجه  ةشدن موجود زنده، غريزة زندگي ارضاي غريز پس از هست
  ).80كند (همان:  د و بر آن سلطه پيداكند و محدود يسازد تا بتواند غريزة مرگ را مق مي

ندگي و ليبيـدو  بخشي از منبع اصلي و حقيقي غريزة ز ،)ego» (خود«گيري  پس از شكل
گيـرد. دليـل    صـورت مـي  » خـود «به » نهاد«شود. اين انتقالِ منبع انرژي از  در آن متمركز مي

اسـت. بـدين گونـه    » خود«پارچه و منسجم  اصلي اين انتقال محافظت و حفظ ساختار يك
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شود و فقـط از ايـن    توصيف مي» خودشيفته«دادن ليبيدو در درونش، چيزي  با جاي» خود«
راه اسـت   يابد. اين ليبيدويِ خودشيفته هم هاي ديگر گسترش مي كه ليبيدو به ابژهمنبع است 

هايي از غريزة زندگي اسـت.   ي غريزة جنسي و غريزة صيانت از نفس كه هردو جنبهلبا تج
راه بـا غريـزة    آميختـه و هـم   درهـم » خود«توان چنين استنباط كرد كه بخشي از  بنابراين، مي

). ارضاي غريزة زنـدگي  69: همان( است صيانت از نفس) ةريزجنسي و غ ةزندگي (غريز
شود؛ امـا عـدم    تر غريزة مرگ منجر تواند به كسب لذت و تعويق بيش و غريزة جنسي مي

 عشـق  ويـژه در نخسـتين ابـژة    ارضاي غريزة زندگي و شكست در نيروگذاريِ ليبيدو (بـه 
)love object ،(بر خودشيفتگي داغِ قالب در را ميئدا هايي زخم عشق، دادنِ دستاز و) مادر 

ليبيـدويِ   نيـروي  از بخشـي  نـد فراي ايـن  در). 38(همـان:   گـذارد  مـي  جايبر نفس حرمت
هـدف بـاقي    دادن ابژة عشـق نافرجـام و بـي    با ازدست» خود«شدة مستقر در  گذاري سرمايه

به نيـروي  ت به عدم لذت و نيروي زاينده ذدهد. در اين حالت ل ت مييماند و تغيير ماه مي
شـده و   شـود. ايـن نيـروي متحـول     گري (كه درخدمت غريزة مرگ است) تبديل مي ويران
منظور حفظ انسجام و تداومِ حيات  به» خود«گردد؛ اما  بازمي» خود«سمت  داده به ماهيت تغيير

). درواقع، تقابل ميان امر آگاه و repressionراند ( مي سمت ناخودآگاه واپس  خويش آن را به
اسـت. بنـابراين،     رانده شده ) و امرِ واپسcoherentمنسجم (» خود«ناآگاه نيست، تقابل ميان 

آگـاه و خودآگـاه    ناخودآگاه است و تنها بخش كوچكي از آن نيمـه » خود«بخش وسيعي از 
گر و مخرب را  منسجم براي حفظ ساختار و حيات خود هرگونه نيروي ويران» خود«است. 

تأثير اصل  گر تحت رانيِ امر ويران در واپس» خود«راند و اين كنش  س ميبه ناخودآگاهي واپ
). اما نيـروي  همانكند ( بخش دوري مي از نيروي غيرلذت» خود«ديگرسخن،  است. بهذت ل

يـافتن   شده به ناخودآگاهي هرگز از كوشش خود براي ارضـاي كامـل و فرجـام    رانده واپس
هاي مشـابه بـا    دهد و در ابژه مي شكل تغيير شده ندهرا گونه امرِ واپس  كشد. بدين دست نمي

بـا  » خـود «شـود. در ايـن حالـت،     گـزين مـي   ابژة نخستينِ عشـق (مـادر) جـاري و جـاي    
شـود. ايـن    رو مـي  شده روبـه  رانده اي از امر واپس شده گزين يافته و جاي بندي تحول صورت
افتد. درواقـع هـر تجربـة عشـق      اتفاق مي» خود«صورت اجبار يا تكرار پيوسته در  فرايند به

گـاه بـه ارضـاي     ها هيچ در فرايند اين تكرار» خود«تكراري از تجربة نخستين عشق است و 
رانـده    پـس  آورد و بـاز  شده دوبـاره سـربرمي   رانده يابد. درنتيجه، امرِ واپس كامل دست نمي

موجـب   زمـان  رمرو به تكرار). 60 - 59 شود و اين فرايند جبري را پاياني نيست (همان: مي
). دلوز معتقد 43: 1384شود (موللي  و مرگ مي ،فرسايش نيروي ارگانيسم، تخريب، ويراني



  1397 اول، بهار و تابستان ةشمار هشتم، سال ،ادبيات پارسي معاصر   228

دارد؛ تكـرار برسـازندة    پارچـه نگـه مـي    است تكرار همان چيزي است كه لحظـه را يـك  
نفسه نوعي تركيبِ زمان است؛ تكرار در آنِ واحـد تكـرارِ قبـل،     زماني است؛ تكرار في هم

ديگرسخن، تكرار برساختن گذشته و حال و آينـده در زمـان اسـت     و بعد است؛ به ،اكنون
  ).430: 1989(دلوز 
  

براساس ديدگاه فرويد دربارة  مردگان سمفونيرمان هاي  تحليل شخصيت. 5
  »نهاد«غرايز 
سـرا   شـود. در كـاروان   در بعدازظهرِ برفيِ زمستاني بسـيار سـرد آغـاز مـي     مردگان سمفوني
هاي حلبي خود را گـرم   و چند باربر ديگر با گرماي چراغ يا آتش پيت ،اياز پاسباناورهان، 
  چنان پابرجاست: اند، اما سرما و سوز بيرون هم نگه داشته

... بـرف   ها بعد مردم بگويند همان سال سـياه  آسمان برفي بر زمين گذاشته بود كه سال
... بـال نـازل شـده     گرفته بود همه را وا گذاشته بود. سكوتي غريب كوچه و خيابان را

 بـه  كـس هيچ اما بود، باريده ها برف بسيار ،ها آمده و رفته بود بود؟ شايد. بسيار زمستان
  ).12 - 11 :1389 ي... (معروف را برفي چنين نداشت ياد

ساله دارد و ممكن  ترش، آيدين، دختري پانزده اورهان درپي شنيدن اين خبر كه برادر بزرگ
خانـة كنـار    گيرد به قهوه و ميراث شود، به تحريك اياز پاسبان تصميم ميعي ارث داست م

اش را تـرك   شورآبي برود تا برادرش را بيابد و با طناب خفه كنـد. اورهـان گرمـاي مغـازه    
كند. در سفر عينيِ اورهان، با حركت از شهر به بيرون  سمت شورآبي حركت مي كند و به مي

شـود.   ك گرماي موجود در فضاي داستان كم و محـو مـي  تدريج اند (از شهر به طبيعت) به
گـذارد، سـرما و    شود و پا در دلِ طبيعت مـي  هرقدر كه اورهان به خروجي شهر نزديك مي

عرض با اين سفرِ عيني، در سـفر ذهنـيِ    شود. هم تر بر فضاي داستان مستولي مي برف بيش
شدن  . محوشدن گرما و مستوليشود تر چيره مي اورهان به گذشته نيز سرما بر وجود او بيش

گـري بـر دنيـاي     زمان است با سيطرة مرگ و ويران سرما و برف در دنياي عيني اورهان هم
اي است از خاطراتي تلخ كه مرگ آيدا، مرگ پـدر و مـادر،    ذهني او: اين دنياي ذهني آميزه

و اي گوشـتي   شـدن يوسـف بـه تـوده     دست خـود اورهـان، و تبـديل    شدن آيدين به ديوانه
اي دروني  سرما و برف براي اورهان مقوله« دست اورهان بخشي از آن است. شدنش به كشته

رانـد، درونـش نيـز سـرد و      حكم مي كه بر دنياي بيرون او در شب زمستاني  چنان است: هم
  ).161: 1384(يكتا » زده است يخ
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را تـدريج سراسـر وجـود اورهـان      اي از غريزة مرگ است كه بـه  سرما و برف نشانه
گيرد. غريزة مرگ در ساحت ناخودآگاه جا دارد و سيطرة آن بر غريزة زندگي نشـان   مي

دارد كـه جايگـاه غريـزة زنـدگي اسـت.      » خـود «از سلطة ناخودآگاهي بر خودآگاهي و 
براي حفظ و صيانت خود، از نظـم موجـود در    مند است و معموًال مند زمان نظام»ِ خود«

كند. پيـروي از ايـن نظـم و زمـان      خطي پيروي ميزندگي شخصي و جمعي و از زمانِ 
و  ،بردن اهـداف غريـزة زنـدگي    پيش ،»خود«پارچگي ساختار  براي حفظ انسجام و يك

فهمـد آيـدين دختـر دارد     كه اورهان مي وقفه در كار غريزة مرگ بسيار مهم است. زماني
اختالل ايجاد جاست كه در نظم زندگي روزمرة اورهان  گيرد. اين تصميم به كشتن او مي

  شود: و مشاهده مي
رسم عادت حساب  لحظاتي بعد، درست سر ساعت دو بعد از ظهر، اورهان نتوانست به

... دفترها را  ها را ببندد خواست حساب دفتر روزانه را وارد دفتر كل كند، هرچند كه مي
ميز بگـذارد و درش را   يارچوب چرتكه گذاشت. و يادش رفت آن را در كشوهدر چ

  .)14: 1389قفل كند (معروفي 

ريختگـي،   دهنـدة درهـم   اين اختالل در نظم و عادات زندگي روزمرة اورهـان انعكـاس  
 چنـين بـارزترين نشـانة    و خودآگاهي او است. هـم » خود«و اضطراب در ساختار  ،تشويش

سـاعت  «بوط به در قسمت مر مردگان سمفونيزماني در  بياختالل در زمان خطي و سلطة 
  شود: خوبي مشاهده مي به» آقاي درستكار

ي خـاص بـه   تجا گذشته بود اما حاال با دق [اورهان] شايد هزاران بار درطول عمر از آن
افتـاده   كار شد كه از ساعت بزرگ و گرد آقاي درستكار نگاه كرد. بيش از سي سال مي

ا تمام استادي نتوانسـت بـه   بود. ساعت چنان از حركت وامانده بود كه آقاي درستكار ب
نيم قفل شده بود. و حاال پس از ايـن   و ها درست رأس ساعت پنج كار بيندازدش. عقربه
  ).18همان: ( همه سال خوابيده بود

خانة شورآبي و گرفتارشـدن   اين اختالل در نظم و زمانِ خطي با رسيدن اورهان به قهوه
  يابد: ميدت در برف و سرما ش
 سـاعتش  كه كرد جليقه جيب در دست عادت رسمبه ... كند مي را كلكش داشت سرما

 گفـت  مـي  كـه آن يرمـرد آن پ ... نه. نبـود  ... گشت را ها يبج ةهم. نبود اما بياورد در را
  ).292(همان:  هركه بود ساعت را برده بود ... برادركُش
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گشـتگي آن   دست پيرمرد مرموز داخل كلبه ناآگاهي از زمان و گم شدن ساعت به دزديده
تسـلط هرچـه   » خـود «نظـم و انسـجام    يافتن اختالل در تزماني و شد دهد. بي را نشان مي

  كند. تر ناخودآگاهي و غريزة مرگ را آشكار مي بيش
  كند: ) بيان ميByond the Pleasure Principle( »تذوراي اصل ل«فرويد در مقالة 

كانتي به بحث بپردازيم كه زمـان و  امروزه در موضعي قرار داريم كه دربارة اين نظرية 
ايم كه فرايندهاي ذهنـي ناخودآگـاه، فـي     اند. ما آموخته»صور ضروري انديشه«مكان 
منـد   اي زمـان  شـيوه  ها بـه  اين امر در وهلة اول بدان معناست كه آن». اند  زمان بي«نفسه 

هـا   توانـد بـر آن   ميدهد و ايدة زمان ن ها را تغيير نمي رو آن هيچ اند و زمان به نظم نيافته
روشـني   ات مشخصاتي منفي هستند كه فقـط زمـاني بـه   صكار بسته شود. اين مشخ به

 عمـل آيـد   اينـدهاي ذهنـي آگاهانـه بـه    هـا و فر  اي ميـان آن  شوند كه مقايسه درك مي
  ).46  :1382 (فرويد

) مرگ به دانش درآمـدني نيسـت و از حيطـة آگـاهي     Blanchotاعتقاد بالنشو ( چنين به هم
تسـلط   دهندة ماند. مرگ خارج از تسلط زمان حال است، زمان حالي كه نشان سوژه بيرون مي

سوژه تسلط آگاهانه بر مـرگ نـدارد و    ،سوژه بر جهان بيرون يا جهان ممكنات است. بنابراين
اي است كه بر جهان بيـرون و   شدن است؛ زمانِ خطي زمان سوژه مرگ همواره درحال نزديك

كاري و كنترل جهان بيرون قادر است؛ اما  است. سوژه در اين زمان به دست هاي آن مسلط ابژه
كنـد.   مـي   در  گيرد و سوژه را از جايگـاه سـوژگي بـه    مرگ اين تسلط و كنترل را از سوژه مي

  ).10 - 9: 1388است (بالنشو )» meantimeدرخالل («زمانِ مرگ زمانِ  ،بنابراين
نظمـي و   يـافتن ايـن بـي    تدهايي كه داللت بـر شـ   هاي پاياني داستان با نشانه در بخش

گشـت   رسم عادت برمـي  يادش رفته بود پاپاخ را بردارد. به«شويم:  رو مي آشفتگي دارد روبه
...» كرد. اما نه پاپاخ. و اين بار پاپـاخ   كه يك چيزي را بردارد. هميشه چيزي را فراموش مي

دست پيرمردي كه نمـاد مـرگ اسـت     شدن ساعت اورهان به ). دزديده300: 1389(معروفي 
اورهـان را نشـان   » خود«دادن كنترل و تسلط  گشتگي در زمان ازدست ) و گم1386(ياوري 

و  ،نظمـي  كردن آن آشكاركنندة تشويش، بـي  دهد و جاگذاشتن پاپاخ در كلبه و فراموش مي
اهيِ و خودآگـ » خـود «ريختگي در ساختار  او است. اين درهم» خود«ريختگي ساختار  درهم

ط دنياي بيرون خـود را كنتـرل كنـد؛ امـا     لاي مس شود تا نتواند چون سوژه اورهان سبب مي
زمـاني اسـتياليِ ناخودآگـاهي و غريـزة مـرگ را بـر هسـتي او         ديگـر تسـلط بـي    ازسويي
  دهد. مي  نشان
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كـردن   دهد (پـس از ديوانـه   ش ارائه ميا چنين در تصويري كه اورهان از خانة پدري هم
  توان بازيافت: ط غريزة مرگ را ميلفوت مادر) حضور و تسآيدين و 

گذاشـتي كـه آب    اي نمـي  رسـيد. پـا در خانـه    تو هم اگر بودي، مادر، جانت به لب مي
هـاي   هاي كاج كف حيـاط را پوشـانده، سـرما پشـت پنجـره      حوضش سبز شده، سيخ

افتند، انگار  مي يكي هشت باالي ديوارها يكي و ها مانده ... آجرهاي هفت گرفتة اتاق خاك
 مردنگـي  هاي اللهآيد،  زند، مهمان نمي كه ساختمان سرماخورده باشد، كسي جارو نمي

  ).17: 1389(معروفي  ... خورد ... صداي نفس لمبر مي اند سر در خانه شكسته
 ).54: 1384(كـوپر   بيند كه انسان خود را چگونه مي تواند بازتابي از خود باشد و اين خانه مي

هــاي  نشــده، حيـاط جارونديــده، پنجــره  آب سـبز و راكــد حــوض، درخـت كــاج آبيــاري  
هـايي   و ... همگي از نشـانه  ،افتادن نشده، آشپزخانة سرد و خاموش، ناودانِ درحال گردگيري

هـاي حضـور زمـانِ خطـي و      كند. حركت از جلوه حركتي و ايستايي را بيان مي است كه بي
زماني و حضور قاطع مرگ و ساحت  حركتي نشانة بي بيبودن زندگي است؛ درنتيجه  جاري

هـاي شكسـتة    ناخودآگاهي در فضاي خانه و در درون اورهان است. حتـي تأكيـد بـر اللـه    
 زيراكند.  سر در خانه بر قطع ارتباط دنياي درون با دنياي بيرون و اجتماع داللت مي مردنگي

). همـان سان با ساير افراد جامعه است (گر نحوة ارتباط ان ِخانه به طرزي نمادين بيان در سر
راه است كـه   شود با برف و سرما هم ها روايت مي تر فضاهاي كه حضور اورهان در آن بيش

  نماياند. فضاي مرگ را مي
كند،  فكر است كه مطالعه مي تر اورهان، يك روشن درمقابل، آيدين اورخاني، برادر بزرگ

كوشـد هميشـه    تحصـيل دارد. او مـي   ةادامـ گويد، و باوجود همة مشكالت قصـد   شعر مي
ش را يپوشـيد، موهـا   زد، لبـاس خـوب مـي    عطر مـي «ظاهري آراسته و مرتب داشته باشد: 

كوشـد درهرحـال،    ). آيـدين مـي  35: 1389(معروفي  »رفت زد و مي آراست، كراوات مي مي
 كنـد. او فاعليـت و    پارچگي خود را حفـظ  ي در شرايط سخت و دشوار، انسجام و يكتح

هـاي سـخت و نـامنتظر     اي موقعيـت  گونـه  دهد و هميشـه بـه   سوژگي خود را ازدست نمي
شـود و در اتـاق    كه پس از كسوف وارد خانـه مـي   كند. مانند زماني ش را كنترل ميا زندگي

  شود: هاي سوختة خود مواجه مي زيرزمين با كتاب
هيچ اتفاقي بـرايش   كند. اما كردم وقتي آيدين وضع را ببيند در جا سكته مي من فكر مي

انگيزي غرق شده بود. دو سه قدم كه رفـت   نيفتاد. دم غروب آمد. خانه در سكوت غم
... بعـد   را ديد. بوي سوختگي هم پيچيده بـود  زمين زير ناكوحشتتاريكي و سياهي 

  ).56 - 55 :همان( ، يا بخواهد كسي را ببيند رفتكه يك كلمه حرف بزند آن بي
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گيـرد از   دهد و تصـميم مـي   دست نمي ناك تمركز خود را از هولآيدين در اين شرايط 
كنـد و   بـري كـار پيـدا مـي     اسبي در كارخانة چوب خانه جدا شود و مستقل باشد. او در رام

ماند كه كار كند تا بتواند براي  چنان مصمم مي باوجود سختي شرايط كار و سرما و برف هم
د. آيدين حتـي پـس از پـذيرش كمـك آقـاي      انداز كن تحصيل در تهران پولش را پس ةادام

ان و قبول كار در دخمة تاريك و پر از سوسك و موش زيرزمين كليسا فاعليت خود يميرزاي
اي با سـورملينا، بـرادرزادة    كند و رابطة عاطفي سازنده سختي كار مي دهد، به دست نمي را از

چه از مـتن   شود. آن فرزند منجر ميد لكند كه به ازدواج و زايندگي و تو ميرزايان، برقرار مي
دهندة استقامت و پايداري آيدين در شرايط سـخت و نـاگوار اسـت. او     آيد نشان رمان برمي

كند، ايـن همـه    ريزي و تالش مي ي در بدترين شرايط براي رسيدن به هدف خود برنامهتح
  پارچه در آيدين است. منسجم و يك»ِ خود«دهندة حضور يك  نشان

تواند سر پا بماند و  اما باز مي ،ميرد دهد، زنش مي دست مي محبوبش را از آيدين خواهر
ش ا هاي زنـدگي  سبب عوامل دروني و سختي به زندگي خود ادامه دهد. حتي ديوانگي او به

اي كه اورهان به او  علت يك عامل بيروني (با خوردن آش مغز چلچله نيست، بلكه آيدين به
ت يا نكتة جالب اين است كه او حتي در عالم ديوانگي نيز فاعلشود؛ ام داده است) ديوانه مي

پردازد. بارزترين نشانة ايـن   ساختن ديگران مي گري و آگاه كند و به روشن خود را حفظ مي
خانة كنار شورآبي هستند. آيدين  گري خواندن روزنامه براي كساني است كه در قهوه روشن

  برد. لذت ميخانه و خوردن چاي  ي از حضور در قهوهتح
كنـد، او زاينـدگي دارد و     ت ديگري را جلببتواند عاشق ديگري شود و مح آيدين مي

و پيوسته براي رسـيدن بـه هـدفش حتـي در شـرايط       ،شود، زيبا و آراسته است دار مي بچه
زنـدگي در سـاختار    ةدهندة قدرت و سلطة غريز كند. تمام اين موارد نشان سخت تالش مي

»تواند عاشق ديگري شود و محبـت ديگـري را    آيدين است. اما درمقابل، اورهان نمي» خود
دار شـود، او در رابطـه بـا     توانـد بچـه   ي قادر به زاينـدگي نيسـت و نمـي   تكند. او ح  جلب

ماند. حتي ازنظر ظاهري نيز درست نقطة مقابل  خورد و عقيم مي آذر، شكست مي ،همسرش
اش شكسته و باد كرده اسـت. اورهـان    است: چاق و قدكوتاه است و يك طرف بيني آيدين

و  زايـا ا تـالش او بـراي رسـيدن بـه هـدف      ما ،كند ش تالش ميا مانند آيدين براي زندگي
هايي كه  و نقص 4ها ) فقدانcompensationجلو نيست، بلكه تالشي است براي جبران ( روبه

  شده است.منجر  به احساس حقارت شديد در درون او
اي كه ميان اين دو شخصيت اصلي (اورهـان و آيـدين) انجـام     به بررسي مقايسه توجه با

تـوان چنـين    ها حضور و كـنش دارنـد، مـي    گرفت و نيز تحليل فضاهايي كه اين دو در آن
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تـرين   استنباط كرد كه فضاي سرد و تاريك و مرگي كه بر رمان سـايه افكنـده اسـت بـيش    
عرضي را با فضاي ذهني/ ناخودآگاهي اورهان اورخاني دارد. غريزة زنـدگي   مجاورت و هم

گـري   در آيدين حضور و برجستگي دارد، اما اين اورهان است كه با غريزة مـرگ و ويـران  
  گام است. راه و هم هم

  
منظور كشف چرايي غلبة متضـاد غرايـز    گر متن به هاي داللت تحليل نشانه. 6

  نهاد بر دو شخصيت رمان
هـاي پنهـان    ساختي است و هدف غايي آن كشف اليه محور نقدي ژرف كاوانة متن قد روانن

گيـري   هاي افراد، تبيين سازوكار شـكل  متن، كشف و استخراج تمايالت ناآگاهانة شخصيت
شونده اسـت.   قالب اعمال و رفتار دگرگون ها در و چگونگي بروز و ظهور آن ،اين تمايالت

تـر   صـورتي تخصصـي   گذاريم و به خود از رمان قدمي فراتر مي قداكنون در مرحلة پاياني ن
خـواهيم بـا دقـت در     كنيم. مـي  هاي آن بحث مي هاي پنهان متن و شخصيت دربارة اين اليه

اش را  پنهان آن يا پيرنگ استعاري و حذفي هاي گر متن رمان، اليه و نمادهاي داللتها  نشانه
ريزة زندگي بر آيـدين را نشـان دهـيم.    غورهان و كشف كنيم و داليل پنهان غلبة مرگ بر ا

هـاي   هـا و داللـت   كاوانه كشف اين اليه ترين مرحلة نقد روان ترين و اساسي اعتقاد ما مهم به
كاوانه در اين مرحله اسـت   ت كار يك منتقد در حوزة نقد روانيپنهان است و ارزش و اهم

 بحـث  رمـان  ايـن  »ناشدةروايت «ترين  مثابة مهم به» مادر«شود. نخست دربارة  كه معلوم مي
 نقد در را »رؤيا« يا »خواب« ارزش رمان، گر داللت »خواب« دو تحليل با درادامه، و كنيم مي

مكـان معناسـاز و    ينتر مهم ةمثاب به »شورآبي« تحليل با پايان در و ؛كنيم مي تبيين كاوانه روان
  :بريم يم پايان به را بحث رمان گر داللت

پــيش از ايــن گفتــه شــد، هرگــاه ليبيــدو (غريــزة زنــدگي) و انــرژي  كــه  گونــه همــان
شده بر ابژة نخستينِ عشـق (مـادر) ارضـا نشـود و ناكـام بمانـد، غريـزة مـرگ          نيروگذاري

رابطـة  گـردد.   شود و ناكامي و تضعيف نيروي غريزة زندگي امري ناگزير مـي  تر مي نيرومند
هـاي   . اورهـان چنـدين بـار از نگـاه    نيسـت اي صميمي و پرعاطفه  مادر با اورهان رابطه

سـبب باليـي    تر بـه  مادر از اورهان بيش رگويد. هرچند تنف انگيز مادر به خود سخن ميفرتن
د كـه  كن است كه بر سر آيدين آورده است، تحليل رابطة مادر با اورهان و آيدين روشن مي

نـد آخـر خـانواده اسـت.     است. اورهان فرز  سان نبوده عاطفة اين مادر به اين دو فرزند يك
به آيدين دارد و  يترند. مادر اشتياق فراوان آيدين و آيدا دوقلويي هستند كه از اورهان بزرگ
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ت و عاطفـة خـود را معطـوف آيـدين     بمادر بخش اعظم مح». آيدين من«گويد:  پيوسته مي
بـرد)   ميمانده را به آيدا و يوسف (كودكي كه از ناتواني ذهني و جسمي رنج  كند و باقي مي
اما مادر رفتاري سـواي  «ه و محبت مادر ناچيز است: جبخشد. سهم اورهان آشكارا از تو مي

كرد و به هر قيمتي بود  توانست چيزي را در خود نگه دارد. خود را عيان مي پدر داشت. نمي
. )314(همان: ...»  ... آيدين گفت: آيدين رفت ديگر درنيايد، مي هايي كه مي الي نفس هدر الب

يـاب نشـود و    و عاطفة مادر كـام  ،اندازة كافي از تن، محبت شود اورهان به اين امر سبب مي
شود كـه   اي مي احساس حقارت كند، و درمقابل به آيدين حسادت كند. درواقع، آيدين ابژه

كنـد و   او نيروگـذاري مـي   درمـورد  راگري خـويش   اورهان بخشي از غريزة مرگ و ويران
  آيد. برميدرصدد نابودي او 

تـوان از رؤيـايِ    مادر و حسـادتش بـه آيـدين را مـي     ةاورهان از تن و عاطف يتمحروم
  كودكي او دريافت:

مان وسـيع شـده بـود،     هاش طاليي بود. كوچه آن شب خواب باغي را ديدم كه درخت
سطح زمين شده بود، با شيرواني قرمز. و  سازي از آن ته آمده بود باال و هم پنكه ةكارخان

ام. صبح كه خوابم را براي مادر تعريف كردم  خواندم. و بعد ديدم كه مرده درس ميمن 
  ).40گفت: عمر درازي داري، مادر (همان: 

نـژاد   در معماري و نگارگري ايراني نمادي از بهشـت اسـت (انصـاري و محمـودي    » باغ«
اب كه حالتي جادويي دارد بر رؤيـاگونگي ايـن خـو   » هاي طاليي درخت«و حضور  )1386
تواند از تمـام لذايـذ و    افزايد. بهشت مكاني است كه انسان ديگر هيچ نيازي ندارد و مي مي

عرضي و مشابهت زيادي با  مند شود؛ اين شرايط هم اي بهره هاي الهي بدون هيچ وقفه نعمت
بستة تن مـادر اسـت و مـادر بـدون هـيچ       هاي نخسين تولد دارد. در آن دوران نوزاد هم ماه

تـوان چنـين    مي ،كند. بنابراين ها را برطرف مي دهد و آن نيازهاي كودك پاسخ مي اي به وقفه
كـه در بـاور دينـي نيـز      چنان كنندة تن و عاطفة مادر است. هم استنباط كرد كه بهشت تداعي

از آن » كارخانـة باالآمـده  «و » شـده  كوچة وسـيع ». «بهشت زير پاي مادران است« :گويند مي
خوانـدن   و استحكام باشد. اين استعارة قدرت با درس ،ز استعال، قدرتاي ا تواند استعاره مي

عالقگـي بـه درس و شكسـت در     سـبب بـي   دانيم كه اورهان بـه  شود. مي راه مي اورهان هم
شـود. پـس ايـن اورهـان      كار مي كند و در حجرة پدر مشغول به ميرا ترك تحصيل مدرسه 

آل است و اورهان دوست دارد  رهانِ ايدهخواند، شايد اين تصويري از او نيست كه درس مي
خوان است و موفقيت او در  خواند آيدين است. آيدين درس كه درس مي گونه باشد. آن اين
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آلِ اورهان همان آيدين است  شود. پس ايده تحصيل سبب جلب محبت مادر و حتي پدر مي
ورهان در خوابش كوشد با آيدين همانندسازي كند. نكتة جالب اين است كه ا و اورهان مي

كند و آرزوي  آلش يعني آيدين را آرزو مي ايده»ِ خود«بيند كه مرده است، درواقع او مرگ  مي
راه  يابي از عاطفة مادر) مجـاور و هـم   اش (كام مرگ آيدين با مجموعة باغ و درختان طاليي
زنـان ديگـر   اش با دختران و  سالي او در رابطه است. ناكامي اورهان از مادر در دوران بزرگ

  شود: ياب نمي گاه از تن و عاطفة جنس مخالف كام شود. اورهان هيچ تكرار مي
گيري بود. رفتم گورستان، سر قبر پدر نشستم و گريه كردم. گفتم: پدر، مـرا از   عصر دل

كننـد، چـرا اخمشـان را بـراي مـن       ها نگـاهم نمـي   چي ساختي، او را از چي؟ چرا زن
  ).28: 1389دختر دنيا شيداي برادرم شده؟ (معروفي ترين  آورند؟ چرا قشنگ مي

شود. او با درك  ت و عاطفة مادر ناكام مانده است، از آيدين متنفر ميبكه از مح ،اورهان
كند.  رود و با او همانندسازي مي اي كه پدر به آيدين دارد به جانب پدر مي احساس خصمانه

شـود:   و وارد جنگ قدرت با آيـدين مـي   كوشد خود را در جايگاه پدر قرار دهد اورهان مي
كـردم   ... و هرچه مي خواستم اين كار را بكنم پدر نتوانسته بود او را به عجز آورد و من مي«

خورد  ). اما اين خود اورهان است كه در اين جنگ قدرت شكست مي327(همان: » شد نمي
حساس حقارتي را كـه  كوشد داغِ خودشيفتگي و ا شود. او مي بي غرق ميآو در باتالق شور

اندوزي و ثـروت جبـران    سبب طردشدن ازجانب مادر بدان دچار شده است ازطريق مال به
يايي كه اورهان شب قبل از فرورفتنش در شورآبي ؤكند. اين مكانيسم جبران در بخشي از ر

مادر گفت: هشت هزار تومـان؟ و ابروهـاش را بـاال    « مشهود است:خوبي  بيند به در كلبه مي
پدر ايستاد: بنويس به حسـاب مـن.    ي... اورهان دست به جيب جليقه كرد و جلو اختاند

اورهان در تصاحب ابـژة عشـق (مـادر و     ).285 - 284: (همان» خواهم ها را مي من اين مبل
زند،  اش آسيب مي ماندن او به قدرت و حس مردانگي خورد و عقيم شكست مي سپس آذر)
كسـب جايگـاه اجتمـاعي، ايـن نقصـانِ قـدرت و حـس        اندوزي و  كوشد با ثروت پس مي

اي از پايگـاه و منزلـت در    نشـانه » مبـل «يـا  ؤكند. درواقع، در اين ر  مردانگي خود را جبران
كـردن پـول آن را    كند با خـرج  ساختار خانواده و ميان اعضاي آن است كه اورهان سعي مي

  آورد.  دست به
گرفته از يك منبع است. اين  تئدو مثلث ارتباطي وجود دارد كه نش مردگان سمفونيدر 
ث همان الگوي رابطة مثلث اديپي فرويد است كه در آن كشـمكش بـر سـر مـادر را     لدو مث

آيدين است. در اين مثلث ارتباطي،  ـ مادر ـ ث پدرثلكند. نخستين مثلث ارتباطي م تبيين مي
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كه چندان از  ،ر در جايگاه قدرت است. در رمان، مادرمادر در رأس قرار دارد و پدر در ظاه
درجهت ائتالف بـا پسـرش آيـدين حركـت      ،زندگي با جابر اورخاني (پدر) رضايت ندارد

عنوان ابزار قدرت در تقابل با شوهر (جابر اورخاني) داشته باشـد.   كند تا بتواند پسر را به مي
رو هسـتيم؛   دن با فرزند پسر (آيدين) روبـه ش جا با تمناي خود مادر براي يكي درواقع ما اين

خـوبي   ديگر به ها به هم بستگي آن شود و دل درنتيجه رابطة مستحكمي ميان اين دو ايجاد مي
). در تقابل و تنش ميان آيدين و پدر، 311(همان: » آيدين، آيدين مادر است«گيرد:  شكل مي

شـود. در سـطح    بر پدر پيروز ميكند و  اين آيدين است كه مادر و عاطفة او را تصاحب مي
هـا و   تساختن آيدين با رسوم، سـن  ظاهريِ روايت، پدر اين ناكامي خود را در لباس منطبق

هـا   پوشاند و به ايـن بهانـه   و بازداشتن آيدين از ديگرانديشي مي ،هنجارهاي رايج اجتماعي
پنهان روايت، اين كشمكش بر سر تصـاحب مـادر و    ةاندازد؛ اما در الي جنگ قدرت راه مي

 عاطفة او است.
شود. در اين مثلث ارتبـاطي،   ـ اورهان برقرار مي ـ آيدين ث ارتباطي ميان مادرلدومين مث

گيرد. و اين آيدين است كـه در جايگـاه قـدرت قـرار دارد؛      چنان در رأس قرار مي مادر هم
فة او را تصاحب كند و اورهان را از مادر محروم چون توانسته است پيش از اين مادر و عاط

»ِ خود«شود غريزة زندگي در  و ناكام سازد (درواقع او را اخته و عقيم كند). آيدين سبب مي
او وارد آيد و احساس حقارت كند. »ِ خود«اورهان تضعيف شود و آسيبي جدي به ساختار 

ش ا بـراي نـابودي عامـلِ ناكـامي     كند و  شود اورهان به آيدين حسادت اين فرايند سبب مي
 بكوشد. در اين حسادت اورهان و ميل او به نابودي آيدين نوعي عالقـه و شـيفتگي نهفتـه   

كنـد، اورهـان     است: چون آيـدين قـدرت آن را داشـته اسـت كـه تـن مـادر را تصـاحب         
هـاي خاصـي دارد (ماننـد ظـاهر      ؛ چون آيـدين ويژگـي  شود ناخودآگاهانه شيفتة آيدين مي

بودن) اورهان درعين حسادت به او به  موردتوجه دخترانو خواني،  ب، تحصيل و كتاباجذ
آيـدين همـان   «دهـد.   خود قرار مـي » آل منِ ايده«شود و او را در جايگاه  طرف او جذب مي

). به اين سبب اسـت  1386 (ياوري »رسي ندارد است كه اورهان به آن دست “آلي من ايده”
 دفع يـا عشـق/   اي از جذب/ آميخته emotionalambivalence(5(كه اورهان دوگانگي عاطفي 

خوبي در جريان روايت مشهود است. تـالش   نفرت به آيدين دارد. اين دوگانگيِ عاطفي به
كردن او، و تصـميم بـه كشـتن او گـرفتن      اورهان براي انداختن آيدين از چشم پدر، ديوانه
كه اورهـان   كند تاجايي را از خود دفع مي همگي داللتي آشكار بر اين دارد كه اورهان آيدين

» كـنم بـرادر   قسـم نـابودت مـي    خدا به: گفتمتوي دلم «گويد:  در حديث نفسش با خود مي
  دهد: هاي زير نيز حالت جذب اورهان به آيدين را نشان مي ). بخش28: 1389(معروفي 
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شـده   زد، با صورت اصالح مي واتاكركرد،  دوختي تنش مي كت و شلوار يشمي خوش
هـاي سـياه و    د و صورت تاتاري الغر، با آن چشم... با آن قد بلن و سبيل يكي در ميان

كـرد، دو تـا كتـاب     سبيل را آنكـارد مـي   وشيد، سرپ اي مي ... كت و شلوار قهوه قشنگ
  .)36 ،28 گرفت (همان: دست مي

آن  هايي كه تـوي  تي نداشت اما غيبتش خيلي آزاردهنده بود. شبيحضورش برايم اهم«
دانستم كه هست. يكي هست. يكي آن پـايين   خوابيد، من باال بودم، تنها، اما مي زيرزمين مي

كه او  يهاي )؛ اين شيفتگي اورهان به آيدين در لحن توصيف50(همان: » كشد دارد نفس مي
گيـرد و   از آيدين دارد آشكار است. آيدين در تقابل با اورهان، در جايگاه قـدرت قـرار مـي   

آيدين در جايگاه پدرِ  ،شود. بنابراين مادر مي ةيابي اورهان از تن و عاطف ي عدم كامدليل اصل
شود هـم   طرف آن جذب مي گيرد كه كودك هم به كنندة مرحلة اديپي فرويد قرار مي محروم

  كند. خواهد او را نابود مي
 »يپدركشـ « شـدة  شـكل ديگرگـون   »برادركشي«كرد كه   توان استنباط جاست كه مي اين

جاشـدة   الگـويي كـه صـورت جابـه     داند: كهن الگو مي را يك كهن» برادركشي«است. يونگ 
 ،سوي بـرادر  شدة حذف پدر پسر را به ناگزير به رانده واپس پدركشي است. حسادت و ميلِ

 ،). بنـابراين 77: 1366كشاند (جـونز   مي ،كه چون پدر رقيبي مهربان در عشق به مادر است
نـام آيـدين،    اي به كننده صاحب تن و عاطفة مادر و وجود عامل محرومدليل عدم ت اورهان به

اديپـي   هـاي پيشـا   كند و در دوره  تواند طي خوبي نمي جنسي خود را به مراحل رشد رواني/
دادن و  الگوي تكـرارِ ازدسـت   6؛شود ) ميfixationماند و تثبيت ( (دهاني و مقعدي) باقي مي

بـودن اورهـان از    و ديگر زنان) و عقـيم  ،مادر، آذرطردشدن ازجانب جنس مؤنث (ازجانب 
اديپي است. از اين نظر اورهان در تقابل با آيدين است.  پيشا  حلاهاي بارز تثبيت در مر جلوه

آوردن تن و عاطفة مـادر،   دست ق است (بهفآيدين در تصاحب تن و عاطفة جنس مؤنث مو
  شود. تولد فرزند ختم مي و سورمه) و ازدواجش با سورمه به زايندگي و ،فروزان

است كـه در سرتاسـر    »شورآبي« هاي حضور اورهان در مرحلة پيشااديپي از ديگر نشانه
شود. كنشِ دو شخصيت  جا تمام مي وجود دارد و در پايان رمان، زندگي اورهان در آن رمان

 شورآبي متفاوت است. در كنشِ آيدين بـه شـورآبي   درمورداصلي رمان (اورهان و آيدين) 
هـا هـم شـورزار را نگـاه      آيدين] از باالي تپه«[شود:  حالتي از جذب و شيفتگي مشاهده مي

). شـورآبي و  57(همـان:  » كرد و هم شورآبي را. گفت: شورآبي را خيلـي دوسـت دارم   مي
هـا   او در اين مكـان  ربخش است وحضور مكر لذتخانة مجاور آن براي آيدين مكاني  قهوه
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بخشي كه از دوران كودكي او روايت  تنها خاطرة رؤياگون و لذتي در تشود؛ ح مشاهده مي
). امـا شـورآبي هـم لـذت و     115 - 7شود، شورآبي مركزيت و محوريـت دارد (همـان:    مي

آفريند هم نابودي و مرگ. حضور اورهان دركنار شـورآبي حضـوري بـا فاصـله      زندگي مي
رهان دركنـار شـورآبي مشـاهده    فاصله و تنهاي او جاي رمان حضور بي است. تقريباً در هيچ

تـر اوقـات    شود؛ حضور او دركنار شورآبي وابسته است به حضور ديگـران و در بـيش   نمي
تر مواقعي  خانة مجاور آن است. درواقع، بيش وابسته به حضور آيدين دركنار شورآبي و قهوه

ين و شـود بـراي پيـداكردن آيـد     خانه مشاهده مي كه حضور اورهان دركنار شورآبي و قهوه
طرف شـورآبي   با سفر اورهان از شهر به مردگان سمفونياو به خانه است. رمان  نندگرداباز

شود و با فرورفتن اورهـان   خانة مجاور آن، با نيت پيداكردن و كشتن آيدين، آغاز مي و قهوه
  شود. در باتالقِ كنار شورآبي و مرگ او تمام مي

زار قرار دارد. در اساطير ملـل   و لجن شورآبي درياچة نمكي است كه در كف آن باتالق
و زنانه است. جايي است كه تصويرِ لذايذ  ،شكل، منفعل اي بي مختلف معموالً باتالق پيكره

كنـد (شـواليه و    مشوشـش توانـد   چيـز نمـي   كند و آرامشي است كه هيچ جنسي را ارائه مي
  ). رود گيبلت معتقد است:»باتالق« مدخل ذيل: 1378گربرآن 

تـر مكـاني    بيان دقيـق  كننده، يا شايد به طور كلي باتالق، مكاني است ... پنهان بهمرداب، 
شـوند،   هاي مختلف مربوط به بدنِ مادر در آن محو مـي  است مادري كه اميال و هراس

  ).194: 1383پيشااديپي است (برتنس  معني تمامباتالق مكاني به 

شورآبي و فرورفتن در آن بازگشـتي   فطر بهكرد سفر اورهان   توان استنباط مي ،بنابراين
هـا   جا تشويش و اضـطراب  است. مكاني كه در آن به درون تن و جسم مادر (جنس مؤنث)

سـوي   دارد، همانند مرگ. بر ايـن اسـاس، سـفر بـه      ت سكنيذيابد و آرامش و ل خاتمه مي
و  ،توخـالي ي سـياه،  ا رحمي دانست. گويي شورآبي حفره توان بازگشتي درون باتالق را مي

  برد. است كه دارد تمام هستي اورهان را در خود فرو مي  مكنده
بينـد   اين بلعندگي شورآبي در رؤيايي كه اورهان در شب پيش از مـرگش در كلبـه مـي   

  مشهود است:
ها را به پـرواز   ين شده بود و باد پردهئهاي ململ صورتي تز اتاق مهماني ازهرسو با پرده

اي دور يك  اتاق يك دست مبل سراميك قيمتي به رنگ قهوهجا، وسط  داشت. آن وامي
اش كلـة   بود و ميز وسط آن سراميك منقوشي بود كه بر هر پايـه   فرش كاشي را گرفته

يك بز كوهي برآمده بود. اما گلدان وسط ميـز بـدون گـل، انگـار بـا سـياهي دهـانش        
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رانـد و سـوز    اتـاق مـي  ها را به وسط  رنگي پرده چيز را ببلعد. باد سياه خواست همه مي
هـا، زن   تركاند. كنـار پنجـره درميـان كـش و قـوس پـرده       سردي پوست تن آدم را مي

بود و پوشش تنش همان پرده بود. سر برگرداند و به اورهان نگـاه    اي ايستاده برهنه نيمه
جويد. گفت: دو تا بچة خوشگل. و سـعي كـرد انـدام رشـيدش را در      كرد. آدامس مي

آمـد و   نظـر مـي   پريـده بـه   گذاشت. كمي الغر و رنـگ  پوشاند اما باد نميالي پرده ب البه
آمد، با همان رفتار  هايي كه از حمام درمي حلقه شده بود. مثل وقت موهاي بورش حلقه

و خنديـد. اورهـان گفـت:    » آذر، پـر «زن گفت: » تو آذري؟«كند و آرام. اورهان گفت: 
كـرد   تـاب مـي   ي سـركوفته او را بـي  پارچه هوس و خشـم و كينـه بـود. ميلـ     يك .»بيا«

  ).283 - 4: 1389(معروفي 

يافتـة   جاشـده و تغييرشـكل   نشـانة جابـه  » اي وسـط اتـاق   مبل سراميك قيمتي و قهـوه «
ها در دو چيز اشـتراك دارنـد: نخسـت     اين مكان ياست. هردو» خانة مجاور شورآبي قهوه«

وگـو و خـوردن    ايجاد ارتباط و گفتها و  آمدن آدم ها مكاني براي گردهم آن يكه هردو اين
خانـه،   اسـت (قهـوه  » اي رنگ قهوه«ها  چيزي (همانند چايي) است. دومين وجه مشترك آن

اسـت، در    حـك شـده  » كلة يك بز كوهي«ها  اي). بر هر پاية ميزِ وسط مبل و ميز قهوه ،مبل
كنندة  ند تداعيتوا شود كه مي خانة شورآبي ارائه مي قهوه يرمان توصيفي از جلو 308 ةصفح

تابيد و دو كَـل   ور مي خانه] سبز بود و آفتاب يك بيرون [از قهوه«هايش باشد:  اين ميز و پايه
بـز كـوهي   «). اين وجـه اشـتراك بـين    308(همان: » كردند بازي مي جا كنار درخت شاخ آن

توانـد   خانه وجود دارنـد مـي   (بز كوهي) كه بيرون از قهوه» دو كَل«و » پاية ميز شده بر حك
خانة مجاور شورآبي باشد. در وسـط ميـز    بودن مبل و ميزِ رؤيا و قهوه اي ديگر از يكي نشانه

گيـرد و   قرار دارد كه برخالف انتظار و كاركردش (مكاني كه در آن گل قـرار مـي  » گلداني«
چيز  انگار همه» دهانة سياه و گشادش«شود) بدون گل است و با  سبب زيبايي و طراوت مي

اي از عـدم طـراوت و زيبـايي     كـه نشـانه   ،بودنِ گلدان گل واهد در خود فرو برد. بيخ را مي
و مـا  «تواند نزديكي داشته باشـد:   كند مي با توصيفي كه اورهان از شورآبي مي ،گلدان است
چيزي به زندگي شباهت  ديديم. اما حاال هيچ شديم، شورآبي را مي ها سرازير مي وقتي از تپه

). گلدان هم مانند شورآبي بدون طراوت و سرزندگي است و هماننـد  321(همان: » نداشت
چيز را درون خود فـرو بـرد و ببلعـد. در پايـان رمـان اورهـان بـه درون         خواهد همه آن مي

ميرد. نكتة جالب توجه در اين رؤيـا حضـور گسـتردة فضـا و      شود و مي شورآبي بلعيده مي
پيكـرة  «و » هاي ململِ صورتي رقصان در باد پرده«قالب  نيروي جنسي/ شهواني است كه در

اي از وجـود و سـيطرة    د. درواقع، اين رؤيا نشـانه كن (آذر) خود را آشكار مي» برهنة زن نيمه
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اديپي شورآبي بر زندگي اورهان است. فضايي كه آكنده از تصويرهايِ تن زنانـه   فضاي پيشا
ت. شورآبي مكاني است كـه  آفرين اس بخش و مرگ حال آرامش و لذايذ جنسي است و عين

  شود. در آن غريزة مرگ بر اورهان اورخاني چيره مي
  

 گيري نتيجه. 7

گيـري   است. اين دو عنصر در شكل مردگان سمفونيسرما و برف دو عنصر غالب در رمان 
فضاهاي رمان و معناي كلي آن نقشي آشكار دارد. سرما و برف داللتي آشـكار بـر مـرگ و    

مرگ و تاريكي همان چيزي است كه بر سرتاسـر رمـان سـايه افكنـده     دنياي مردگان دارد. 
تـرين   توان گفت كـه فضـاي رمـان بـيش     پس مي ،است. اگر مرگ فضاي غالب رمان باشد

عرضي را با شخصيت و روان اورهان دارد. اورهان يكي از دو شخصيت اصلي اين رمان  هم
غريزة مرگ بر اورهان كامالً در تقابل است كه غريزة مرگ بر او استيال يافته است. استيالي 

است با آيدين كه غريزة زندگي در او وجه غالب دارد. آيدين چه در زمان جـواني، چـه در   
ساختارمند دارد كه سـبب  » خودي«ي در زمان ديوانگي تزمان دوري از خانواده و تنهايي، ح

ظ و اعمال كند؛ امـا  ت خود را بر جهان اطراف و ديگران حفيشود بتواند سوژگي و فاعل مي
گري سـوق داده و تـاريكي بـر     سمت ويران ي است كه غريزة مرگ او را بهتاورهان شخصي

  سويي دارد. وجود او مستولي شده است. از اين نظر فضاي مرگ رمان با روان اورهان هم
چه سبب شده است غريزة زندگي بر آيدين و غريزة مرگ بر اورهان مسـتولي شـود    آن

اي است كه مادر با اين دو برادر داشته است. هرچنـد مـادر در روايـت رمـان      رابطة دوگانه
گيري ندارد، اين اوست كه مسير زندگي و نوع شخصيت ايـن   چندان نقش برجسته و چشم

  مادر بـه او سـبب شـده    است. آيدين يگانة مادر است و عالقة ويژة  دو فرزند را شكل داده
اديپي و اديپي زندگي خـود   هاي پيش ياب شود و مرحله ماست بتواند از مادر و عاطفة او كا

بگذراند. اما اورهان درسـت در تقابـل بـا آيـدين اسـت. او از مـادر و        سر ت ازيقفرا با مو
شـود   تواند مادر را داشته باشد. اين امر سبب مـي  گاه نمي شود و هيچ ياب نمي اش كام عاطفه

كنند: آيدينِ زيبا و جـوان هميشـه كـانون     اورهان و آيدين در زندگي دو مسير مجزا را طي
كنـد، هميشـه بـا اسـتقاللِ      سوي خود جذب مي شود، زنان و دختران را به توجه ديگران مي

كنـد و فقـط عامـل بيرونـي      اش را سپري مي ساختارمند مراحل زندگي» خود«تي و يشخص
دهـد)؛   چلچله به او ميتواند وي را از پا درآورد و ديوانه كند (اورهان آش مغز  است كه مي

گـاه كـانون توجـه     سوي خود جذب كنـد و هـيچ   تواند زنان و دختران را به اما اورهان نمي
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خودش را ثابت كند و نقص  ت اقتصاديكوشد با كسب پول و موقعي مي ،شود. بنابراين نمي
ماعي گاه اين منزلت اجت است هيچ  برده . اورهان در درون خود پيكندش را جبران ا و ناكامي

محصول تقابل اورهان و آيـدين   مردگان سمفونيكند. معناي  تواند خأل وجودش را پر نمي
ياب دارد. درواقع، براي او آيـدين   روا ميل به حذف و نابودي آيدينِ كام است: اورهانِ ناكام

 »كشـي پدر« ميـل است. بدين سبب اورهـان    همان پدر نماديني است كه مادر را از او گرفته
  .شود رمكر تاريخ در دوباره »كشيبرادر« تا گرداند مي آيدين جانب به را خود

رحمـي اسـت.    باتالق شورآبي در اين رمان نمـادي آشـكار از مـرگ و بازگشـت درون    
و  ،شود، برف، سرما، تـاريكي  ش به شورآبي نزديك ميا هرقدر اورهان در شب آخر زندگي

تنهايي بـه   بود به  گاه نتوانسته اش هيچ يشود. اورهان در زندگ تر بر او مستولي مي مرگ بيش
شود كه مرگي  گاه به شورآبي نزديك مي ترسيد و آن شورآبي نزديك شود و هميشه از آن مي

  محتوم در انتظار او است.
  

 

  ها نوشت پي
 »مردگـان  سمفونيهاي رمان  كاوانة شخصيت تحليل روان«شناسانه بر مقالة  مقالة حاضر نقدي آسيب. 1

ل دربارة ص) است. در آن مقاله، پس از طرح مباحثي مف17 - 1: 1391 از اظهري و صالحي مقدم
  اند: گرفته تحليل رواني دو شخصيت اصلي رمان، نتيجه

شوند.  گسيختگي مي هاي متعددند و در موارد بحراني دچار روان ورينجر آيدين و اورهان دچار روان
هر دو برادر  ... است سالگي) شان (تولد تا هفت ها در كودكي ها و اختالالت آن تر بيماري ريشة بيش

علـت   خـود را در كـودكي، بـه   اند. آيدين نتوانسته عقدة اديپ  در محيط نامناسب عاطفي رشد كرده
آيدين، كه در همة عمـر تحـت فشـارهاي پـدر      ... مادر تحت ستم، حل كند وجود پدر خودكامه و

تر خود دچار  اورهان نيز همانند برادر بزرگ ... شود كم دچار افسردگي و درماندگي مي جبار بوده، كم
خود را بـه سـالمت پشـت سـر      جنسي /هاي متعدد است. او نيز نتوانسته رشد رواني رنجوري روان

  ).15: 1391حي مقدم ... (اظهري و صال بگذارد

هي ساختاري بـه  جكه خواهيم ديد، در خوانشي متفاوت از رمان و باتو در مقالة حاضر، چنان
تقابل اورهان و آيدين، درواقع، تقابل غريزة مرگ و غريزة زندگي دهيم كه  نظرية فرويد نشان مي

رنجوري آيدين  دربارة روانچه  رنجوري و سالمت روان است؛ و هر آن ل روانتعبير بهتر تقاب يا به
دليل اشـتباه در درك مفـاهيم فرويـدي و برداشـت غيرسـاختارمند و       در مقالة فوق آمده است به

وساخت داستان و متني در ر دتوجهي به شواهد متعد دليل كم تكه از دستگاه فكري او، و نيز به تكه
  ه زيرساخت آن (پيرنگ استعاري و حذفي متن) بوده است.گر ب اشارات داللت
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شورآبي درياچة نمكي است كه در نزديكي اردبيل واقـع شـده اسـت. دراصـل شـورابيل اسـت        .2
  ).204: 1384  (يكتا

كـه   ،جـنس  ورزد و از والد هم نظر فرويد كودك در اين مرحله به والد جنس مخالف عشق مي . به3
 ةهراسد؛ فرويد اين وجه تسميه را از يك افسـان  مي ،داند در آن زمان او را رقيب عشقي خود مي

: 1387 يوناني گرفت كه در آن اديپوس ندانسته پدرش را كشت و با مادرش ازدواج كرد (شولتز
جمـة  نوشتة سوفوكلس بـا تر » هاي تباي افسانه«بنگريد به » اديپوس شهريار«). دربارة افسانة 473

  زيباي شاهرخ مسكوب.
مــان  هــاي واقعــي يــا تخيلــي كــردن بــر حقــارت مكانيســمِ جبــران تالشــي اســت بــراي غلبــه .4

  ).139  :1387  (شولتز
دانـد و احسـاس    مرحلة اديپي، كودكي كه عاشق مادر خود است پدر را چون رقيبي مـي  . در5

پدر، كه خـود فاقـد آن اسـت،    سو او را دوست دارد و بر قدرت  يك اي به او دارد. از دوگانه
تسـلط   سبب در اختيار و تحـت  ديگر به سويي خواهد مانند پدر شود؛ اما از برد و مي رشك مي

دسـت پـدر    شـدن و نـابودي بـه    داشتن مادر از او متنفر است و اين تنفر بـه تـرس از اختـه   
اسـت،  اي از عشـق و نفـرت    اي را، كـه آميـزه   جا كودك احساس دوگانـه  انجامد. در اين مي

  كند. تجربه مي
سبب ناكامي يا ارضاي بيش از اندازه، بخشـي از ليبيـدو در يكـي از مراحـل      . حالتي كه در آن، به6

  ).568: 1387 ماند (شولتز مي شده فرواني/ جنسي صر
  
 نامه كتاب

براسـاس   مردگـان  سـمفوني نة رمـان  اكاو تحليل روان« ،)1391مقدم (  اظهري، محبوبه و سهيال صالحي
  .2، ش 2، دورة معاصر پارسي ادبيات ،»هاي زيگموند فرويد و شاگردانش آموزه

 هاي هاي ايراني تمثيلي از بهشت: با تأكيد بر ارزش باغ« ،)1386نژاد ( انصاري، مجتبي و هادي محمودي
  .29، ش زيبا هنرهاينشرية  ،»باغ ايراني دوران صفوي

  تهران: نشر مركز. ،رجمة شيوا رويگريانت ،ناخودآگاه ،)1382ايستوپ، آنتوني (
 ترجمة مهشيد نونهالي، تهران: نيلوفر. ،بيستم قرن ادبي نقد ،)1378ايوتاديه، ژان (

 ةفرد، ويراست ترجمة مصطفي عابديني ،ادبي نقد هاي روش و ها نظريه بر درآمدي ،)1386برسلر، چارلز (
 حسين پاينده، تهران: نيلوفر.

  ماهي.  لقاسمي، تهران:اترجمة محمدرضا ابو ،ادبي نظرية مباني ،)1387(برتنس، يوهانس ويلم 
 زاده، تهران: نگاه نو. ترجمة ليال كوچك ،مرگ و ادبيات ،)1388بالنشو، موريس (

 تهران: نيلوفر. ،2 ج ،)مدرن هاي (داستان ايران در كوتاه داستان ،)1389پاينده، حسين (
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 ادب و زبـان نامـة   فصـل  ،»كـاوي لكـان   ازمنظر نظريـة روان » زمستان«نقد شعر « ،)1388پاينده، حسين (
 .42، ش پارسي

 .59، ش فلسفه و ادبيات ماه كتاب ،»كاوي و نقد ادبي بيگانة آشنا: روان« ،)1381پاينده، حسين (
 يفارس ادبنامة  فصل ،»نه از داستان سه قطره خوناكاو عجز از بيان: قرائتي روان« ،)1390پاينده، حسين (
 .8و  7، ش 1، دورة )تهران(دانشگاه 

  توس.  ترجمة جالل ستاري، تهران: ،كاوي روان در مثل و رمز ،)1366جونز، ارنست و ديگران (
 .27و  26، ش ارغنوننامة  ترجمة مراد فرهادپور، فصل ،»غريزة مرگ« ،)1384دلوز، ژيل (

  .فردوس :تهران ،روح يك داستان ،)1383شميسا، سيروس (
  ج، تهران: جيحون. 4 لي،ئترجمة سودابه فضا ،نمادها فرهنگ ،)1378ژان و آلن گربرآن ( شواليه،

ترجمـة يحيـي سـيدمحمدي،     ،شخصـيت  هـاي  نظريـه  ،)1378سيدني الـن شـولتز (   شولتز، دوان پي و
 هما.  تهران:

حسـن   اكبر سيف و ترجمة علي، نوين شناسي روان تاريخ الن؛ سيدني ،)1382شولتز، دوان پي و شولتز (
 پاشا شريفي، تهران: دوران.

  .مركز :تهران ،مرگ از هراس و هدايت صادق ،)1388صنعتي، محمد (
  .21، ش ارغنون ةنام فصل ،ترجمة يوسف اباذري ،»وراي اصل لذت« ،)1382فرويد، زيگموند (

  اختران.  ور و ديگران، تهران: ترجمة جالل سخن ،ادبي نظرية نامة درس ،)1388كليگز، مري (
  ترجمة آرش ارباب جلفايي، اصفهان: خاك. ،خود از نمادي چون هم خانه ،)1384كوپر، كلر (

  نيلوفر.  ترجمة فرزانه طاهري، تهران: ،ادبي نقد مباني ،)1385گرين، ويلفرد و ديگران (
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